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CHARLESJACKSON,1903’teNewJersey’dedoğdu.GençliğindeChi-
cagoveNewYork’tayerelgazetelerdevekitapçılardaçalışanJackson,
uzunsüreveremleboğuştu.1938’deRhodaBooth’laevlendivebuevli-
liğindenikikızıoldu.OtobiyografiköğelerbarındıranilkromanıKayıp 
Hafta Sonu,1944’teyayımlandığındabüyükilgigördüveBillyWilderta-
rafındanbeyazperdeyeaktarıldı.YazardahasonraThe Fall of Valor(Yiğit
BirRuhunDüşüşü),The Outer Edges (DışKenarlar)veA Second-Hand 
Life (İkinciElHayat)adlıromanlarileikiöykükitabınaimzaattı.Hayatı
boyunca alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı ve cinsel yönelimleriyle ilgili
sıkıntılarlaboğuşanJackson,1968’deNewYork’taaşırıdozdanöldü.

HANDEBAHÇECİK, liseöğrenimini İzmirSt. JosephFransızLisesi’
ndetamamladıktansonraBoğaziçiÜniversitesiEkonomiBölümü’nden
mezun oldu. Ekonomi yüksek lisans derecesini AnkaraÜniversitesi
SosyalBilimlerEnstitüsü’ndenaldıktansonrabeşyılKanada’dayaşayan
BahçecikAnkara’daçeviriçalışmalarınadevametmektedir.
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“Bir yolunu bulup söyletemiyor musunuz
Neden düştüğünü bu garip hallere?
Neden bu taşkın, bu delice karamsarlıkla
Zehir ediyor kendine rahat günlerini?”

Hamlet, çev. Sabahattin Eyüboğlu, 
III. Perde, 1. Sahne
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“Duygusal yapısının barometresi kesin bir cümbüş 
gösteriyordu.”1

Kâğıt üzerindeki bu kelimeler, hiç şüphesiz tasar-
lanmış olan rahatsız edici etkiyi veriyordu ancak farklı 
bir biçimde. Kitabı hemen kenara koydu: Parmaklarını 
yaprakların arasından çıkarmadan kapattı ve kolunu kol-
tuğun kenarından uzatıp kitabı yere yakın bir noktada 
sallandırdı. Tekrar bakmak isterse diye. Ama gerek yok-
tu. Cümleyi çoktan ezberlemişti: Kendi yazmış bile ola-
bilirdi. Gerçekten de cümleyi az önce bir yakınlık, tanı-
ma hissiyle okumuş ve kabullenmişti; şimdi de parmak-
larını gevşetip kitabı yere bırakırken kendi kendine, “Bu 
benim, evet,” dedi. Kitap halıya yumuşak bir sesle düştü, 
İskoç teriyeri sepetinden yukarı doğru baktı. “Duydun 
Mac,” dedi. “Söylediğimi duydun!” Uykulu köpeğe dik 
dik baktı; köpeğin korkusu ve neşesiyle dalga geçerek 
yüksek sesle, “Bahsettikleri benim. Ben!” diye ekledi.

Neredeyse bir saattir yalnızdı. Wick giderken, tanı-
dık acı sahnelerinden birini yaşamışlardı; onun her za-
manki gibi aptalı oynayarak kardeşine lafı dolandırıp 

1.JamesJoyce,Dublinliler,çev.MuratBelge,İletişimYayınları,2011,s.96.(Y.N.)
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ikisinin de akıllarında olandan açıkça bahsetmemenin 
yükünü bıraktığı bir sahne.

Wick açık kapının önünde durup geriye bakmış ve, 
“Keşke fikrini değiştirip öğleden sonra bizimle gelsen,” 
demişti.

Derin koltuktan kardeşine gülümsedi. “Keşke,” dedi, 
“ama gelemem. Burada kalmak bana çok daha iyi gele-
cek.” Rol yaptığının, romantik bir hasta gibi göründüğü-
nün farkındaydı; kendini dizginlemeye çalıştı.

Kardeşi tekrar içeri girip kapıyı kapattı. “Dinle. Bi-
letleri çok önceden aldık. Helen çok üzülecek, ben de 
üzüleceğim. Sadece senin için gittiğini biliyorsun.”

“Radyodan dinlerim.”
“Bugün perşembe, cumartesi değil.”
“Ah, evet. Unutmuşum.”
“Hem iyi gözüküyorsun,” diye devam etti kardeşi. 

“Kimse sende bir sorun olduğunu düşünmeyecektir – 
sana öyle geliyor. Gayet iyi gözüküyorsun.”

“Wick, başından sonuna kadar duramam. Geceyi sa
na ve Helen’a zehir ederim, ben de perişan olurum.” İs-
temeden o acınası, karşısındakinin elini kolunu bağlayan 
cümleyi sarf etti: “Wick, daha yeni iyileştim – sadece üç 
gün oldu. Dikkatimi veremem.” 

Kardeşinin ona şüpheyle, neredeyse üzgün üzgün 
baktığını düşündü. “Sana iyi gelmeyeceğini düşünsem 
ısrar etmezdim Don. Sana çok iyi gelecek.”

Sabrını sonuna kadar zorlayarak tekrar gülümsedi. 
“Tanıdığım birine rastlarım, kimseyle de görüşemem.”

“Kimseyi görmezsin.”
“Elbette görürüm! Ayrıca Helen var. Onun bile beni 

görmesini istemiyorum.”
“Helen seni bu halde defalarca gördü.”
“İşte, gördün mü! Halimden belli oluyor.”
“Abartıyorsun Don, kendini kaptırıyorsun sadece. 
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Dinle Don. Eğer seninle –sadece ikimiz ve Mac– şehir 
dışında uzun bir hafta sonu geçirmek için haftanın geri 
kalanında işten izin alıyorsam bence sen de benim için 
bunu yapabilirsin. Lütfen bizimle gel.”

Sepetine kıvrılmış, boş boş iki kardeşi izleyen İskoç 
teriyerine baktı. Kendisinin nefeslendiği, kardeşinin de 
kafası karışmış ve endişeli bir şekilde onu incelediği 
uzun bir duraklamadan sonra, “İnat etmek istemiyorum 
ama durumu abartmıyorum, kendimi de kaptırmıyo-
rum. Lütfen anlamaya çalış. Bir güncük daha, sonra iyi 
olacağım; ama bugün... Şimdi dışarı çıkamam, Tristan’ın 
da başından sonuna kadar kesinlikle duramam. Akşam, 
arabaya beraber binip gideceğimiz zaman, tamam. Ama 
şimdi değil... Wick, eğer şimdi dışarı çıkarsam darmada-
ğın olurum.”

“Nasıl?” diye sordu kardeşi. “Hem her halükârda 
ben yanında olacağım.”

Başını iki yana salladı. “Wick, lütfen gidip beni unu-
tur musun? Benim gelmek istemediğimi bildiğin halde 
neden gelmemi istiyorsun anlamıyorum.”

“Neden gelmeni istediğimi biliyorsun,” dedi kardeşi. 
“Yani,” diye hızla ekledi, “kendini böyle hissederken yal-
nız kalmanı istemiyorum sadece.”

“İdare ederim,” dedi, kardeşinin ağzından kaçanı fark 
etmemiş gibi yaparak. Alışıldık tartışmadan yorgun, iç ge-
çirdi; ancak sonunda kardeşinin onu yalnız bırakmasıyla 
sonuçlanacaksa tartışmayı sonsuza kadar sürdürebileceği-
ni düşündü. “Benim için endişelenmeyi bırakır mısın?”

“Pekâlâ.” Wick’in onu daha fazla zorlamaktan kork-
tuğu noktaya ulaştığını, hatta yatışmış gibi davrandığını 
görerek rahatladı. “Helen’a kendini yeterince iyi hisset-
mediğini söylerim. Döndüğümde hazır olacak mısın?”

“Evet,” dedi. “Şimdiden hazırım. Tıraş olup giyindi-
ğimden beri kendimi çok daha iyi hissediyorum.” Tüm 
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bu yorucu münakaşayı muhtemelen tıraş olma ve giyin-
me faslı başlatmıştı zaten, Wick’in aklına karpuz kabuğu 
düşürmüştü ama olan olmuştu bir kere.

Wick fark etmemiş görünüyordu. “Bayan Foley saat 
üç gibi biraz temizlik yapmaya gelecek. Senin için bir 
şey almasını istersen diye radyonun üstüne bir dolar bı-
raktım.”

“Hiçbir şey istemiyorum.”
“Ne yapacaksın – dışarı çıkmayacaksın değil mi?”
“Hayır, dışarı çıkmayacağım.” Gülümseyip, “Bana 

inanmıyorsun değil mi?” diye ekledi.
Kardeşi başka tarafa baktı. “Mac’i yürüyüşe çıkarır-

sın belki, diye düşündüm sadece.”
“Hayır. Eğer çıkmak isterse Bayan Foley halledebilir.”
“Pekâlâ,” dedi kardeşi tekrar. “Arabayı buraya gönde-

ririm ve en geç altı buçukta yola koyuluruz. Orası soğuk 
olabilir, ne de olsa ekim ayı; ama şehir dışında bir hafta 
sonu sana çok iyi gelecek. İkimize de.”

Don tekrar gülümsedi. “Perşembeden pazartesiye, 
bir ‘hafta sonu’ için oldukça uzun.”

“İyidir, ne kadar uzun o kadar iyi. Dinle” –Wick 
onun iyiliği için heyecanlı davranıyor; hevesli gözükme-
ye, yorucu ricaları unuttuğunu ve olduğu yerde sağ sa-
lim kalacağına inandığını göstermeye çalışıyordu– “salıya 
kadar gelmeyelim, hatta çarşambaya kadar. Aslında salı; 
ofisi ayarlayabilirim.”

“Kulağa harika geliyor Wick. Duydun mu Mac?” 
Güldü. “Hep okuduğumuz, şehir dışındaki o uzun hafta 
sonlarından biri!”

“Gecikiyorum,” dedi Wick dönerek. “Hoşça kal.”
“Helen’a sevgilerimi ilet.”
“Bir şey istemediğine emin misin?”
“Sağ ol Wick, hiçbir şey istemiyorum. İyi eğlenceler.”
“Burada olacaksın değil mi?”
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